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SÅ ER DER BILLEDKUNSTTRÆF  

I weekenden d. 13.-15. marts vil 87 unge fra landets talentlinjer mødes til talenttræf i Esbjerg.  

Det er Esbjerg Kulturskoles BGK-koordinator, kunstner Marie-Louise Exner, der er initiativtager 

og tovholder på træffet. Hun har længe ønsket at samle unge fra hele landet, der på et højt 

niveau arbejder med at udforske og udvikle sig inden for billedkunst, og sætte fokus på netop 

denne særlige gruppe unge og de udfoldelsesmuligheder, der findes i landet. Da hun gik ind i 

styregruppen for Kompetencecenter for børn unge og billedkunst, præsenterede hun ideen for 

mulige samarbejdspartnere, og man må sige, at det har fænget, idet langt flere har meldt sig 

end de 60 unge deltagere, der var målet.  

De unge, der er mellem 15 og 25 år, kommer fra ti forskellige talentskoler i landet. De 

indkvarteres på Esbjerg Kulturskole og har workshops både der og på Esbjerg Kunstmuseum.  

Træffets omdrejningspunkt er kunstnerfællesskaber, og hvordan de gennem tiderne har 

påvirket samtidskunsten. Hvad kan billedkunsten, når kunstnerne samles? 

De unge elever skal efter et oplæg af kunstner og leder af BGK Midt & Vest, Astrid Winsløw 

Hammer, arbejde i workshops og afsøge, hvordan fællesskaber ser ud i dag, og hvor vi finder 

dem. Fire unge kunstnere, Uffe Isolotto, Jasper Sebastian Stürup, Stine Ofelia Kildevang og Sofie 

Bird Møller, er gæstelærere på træffet. 



De unge deltagere vil undervejs lave en kunstnerisk dokumentation af træffet, som skal 

præsenteres på den efterfølgende konference, ”Billedkunstens unge talenter”, der løber af 

stablen d. 11. maj på Esbjerg Kunstmuseum.   

Den aktuelle soloudstilling med Sofie Bird Møller på Esbjerg Kunstmuseum indgår også sammen 

med flere fællesprojekter i programmet for de unge.  

Resultatet af weekendens kunstworkshops vises i Esbjerg Musikhus søndag d. 15. marts kl. 14.  

Formanden for Folketingets Kulturudvalg, Troels Ravn, vil holde åbningstalen til ferniseringen.   

 

Esbjerg Kommunes Masterclass pulje, Esbjerg Kulturskole, Esbjerg Kunstmuseum og 

Musikhuset Esbjerg, Kulturstyrelsen og Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har 

støttet projektet.  

BGK står for Billedkunstnerisk Grundkursus, der er et undervisningsforløb som forberedelse til 

videregående billedkunstneriske uddannelser. 

 

Kontaktperson for talenttræffet 

Marie-Louise Exner, mlx@hotmail.com, tlf. 29 92 61 09  

Kontaktperson for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, Talentkonferencen 

Karen Marie Demuth, info@bornkunstogbilleder.dk, tlf. 61 99 90 82 
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